
LICENČNÁ ZMLUVA 

č. 2079/2021 

 

Táto zmluva je uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „licenčná zmluva“), medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

 

Nadobúdateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:   Limbová 2, 837 52 Bratislava 

Zastúpený:  MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

IČO:   00 165 565 

DIČ:   2020830141 

 

(ďalej iba „nadobúdateľ“) 

 

a 

 

Autor:   Jana Mroščáková 

Adresa:   

Dátum narodenia:  

 

(ďalej iba „autor“) 

(nadobúdateľ a autor ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná 

strana“). 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diela 

špecifikovaného v bode 2 tohto článku zmluvy nadobúdateľom v rámci očkovacej 

kampane proti ochoreniu COVID-19.  

2. Autor vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dielo s nasledovnými 

špecifikáciami: 

Dielo I.: 

a) názov diela:  tri 30 – sekundové televízne spoty na podporu očkovania proti 

ochoreniu COVID - 19 

b) druh diela:  audiovizuálne 

c) autor diela:   

 

Dielo II.: 

d) názov diela: informačno-spravodajský formát o dĺžke max. 3 minúty 

s názvom COVID – 19 SERVIS 

e) druh diela:  audiovizuálne 

f) autor diela:   

 

(ďalej spoločne iba „diela“). 



Článok II. 

Licencia 

 

1. Autor podpisom tejto licenčnej zmluvy udeľuje nadobúdateľovi výhradnú, bezodplatnú 

licenciu na použitie diela, a to od momentu jeho odovzdania nadobúdateľovi. Licencia 

sa udeľuje v nasledovnom rozsahu: 

a) spôsob použitia diela: 

- audiovizuálne použitie diela, ktoré zahŕňa adaptovanie diela pre vytvorenie 

audiovizuálneho diela, spracovanie alebo iné použitie diela a vloženie do 

audiovizuálneho diela ako jeho súčasti; 

- uvedenie diela na verejnosti, a to najmä verejným prenosom (zahŕňajúci aj 

televízne vysielanie a sprístupňovanie verejnosti) a/alebo verejným vykonaním;  

b) obdobie poskytnutia licencie: 31. 12. 2021; 

c) územný rozsah: neobmedzený; 

d) odmena: bezodplatne. 

 

2. Keďže autor udeľuje licenciu podľa tejto licenčnej zmluvy ako výhradnú, autor sa sám 

zdrží počas trvania licenčnej zmluvy použitia diela spôsobom, na ktorý udelil túto 

licenciu, a počas trvania licenčnej zmluvy neudelí súhlas na použite diela v rozsahu 

udelenej licencie tretej osobe. 

 

3. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že dielo nepredá, nevypožičia, ani inak neposkytne inej osobe 

a že sám ho použije iba v rámci a za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

 

4. Nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť. 

  

Článok III. 

Vyhlásenie autora 

 

1. Autor vyhlasuje a zaručuje sa, že vo vzťahu k dielu, jeho akejkoľvek súčasti, výsledkom 

jeho priebežnej aktualizácie a k jeho akýmkoľvek úpravám v súvislosti s plnením tejto 

licenčnej zmluvy: 

a) vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednosť a náklady všetky nároky osôb, 

ktoré sa podieľali na tvorbe diela resp. predmetov autorského práva obsiahnutých 

v diele; 

b) zabezpečí všetky potrebné súhlasy a oprávnenia od osôb, ktoré sa podieľali na 

tvorbe diela resp. predmetov autorského práva obsiahnutých v diele, ktoré sa 

vyžadujú podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba „autorský zákon“) a ostatných príslušných právnych predpisov, 

ako aj od osôb, zachytených v diele podľa § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov;  

c) je jediným subjektom oprávneným na výkon majetkových práv k dielu a je  

oprávnený udeliť nadobúdateľovi licenciu podľa tejto zmluvy; 

d) sa na dielo nevzťahujú žiadne iné práva duševného vlastníctva (napr. priemyselné 

práva). 

 



2. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba uplatní akýkoľvek nárok voči nadobúdateľovi 

z titulu porušenia autorských práv alebo iného práva duševného vlastníctva alebo 

akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou, autor sa zaväzuje: 

a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 

súhlas na používanie diela, 

b) poskytnúť nadobúdateľovi na svoje náklady akúkoľvek a všetku účinnú pomoc 

v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby, 

c) nahradiť nadobúdateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne nadobúdateľovi 

v dôsledku uplatnenia nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek 

obmedzenia. 

  

 

 

Článok IV. 

Odovzdanie diela 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor odovzdá nadobúdateľovi dielo spolu so všetkou 

súvisiacou dokumentáciou do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy, a to na základe preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný 

obidvomi zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany skončiť písomnou dohodou. 

 

3. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného 

osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 

(dve) vyhotovenia dostane nadobúdateľ a 1 (jedno) vyhotovenie dostane autor. 

 

5. Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými  ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na 

území Slovenskej republiky.  

 

 

 

 



 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju na znak súhlasu podpísali. 

 

V Bratislave dňa 10.12.2021    V Bratislave dňa 10.12.2021 

 

Za autora:      Za nadobúdateľa: 

 

 

 

 

 

................................................   ...................................................... 

       MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 

minister 

 


